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ก  า  ร  อ่  า  น  คื  อ  ร  า  ก  ฐ  า  น  ที่  สํ  า  คั  ญ

แสงอาทิตย์ยามเย็นเสี้ยวสุดท้ายสาดส่องลงบนธรณีประตู 
ทำให้เห็นเพียงว่าด้านในห้องมีการจัดวางอย่างเรียบง่าย 

เตียงไม้สองหลังวางอยู่ตรงข้ามกัน มีชั้นวางของตั้งอยู่ตรงกำแพง 
ใต้หน้าต่างวางโต๊ะหนังสือตัวหนึ่ง บนโต๊ะมีอุปกรณ์อย่างพู่กัน หมึก และหนังสือ 

— ซีพั่นฉา
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คํานําสํานักพิมพ์

	 เวลาผ่านไปไวเหมือนโกหก  ซื่อจื่อน้อยแห่งอวิ๋นหนานมาอยู่ 

เมืองหลวงได้สามปี เติบโตขึ้นอย่างสมวัย แต่เรื่องราวกลับไม่ได้ราบรื่น 

อย่างที่คิด  วันหนึ่งมู่หยวนอวี๋ประสบเหตุการณ์ไม่คาดฝันจนเกือบจะ 

เอาชีวิตไม่รอด ซ้ำร้าย  “มิตร”  ผู้นั้นกลับล่วงรู้ความลับสำคัญยิ่งชีวิตเข้า  

สหายผู้นี้จะยังรักษาท่าทีเดิมเอาไว้ ช่วยรักษาชีวิตมู่หยวนอวี๋ หรือผลักไส 

ให้มู่หยวนอวี๋ต้องลงหลุมไป

	 นอกจากความลับในกำมือของผู้เป็นมิตร มู่หยวนอวี๋ต้องสืบหาตัว 

ผู้บงการที่อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ทั้งหมดด้วย เบาะแสทั้งหมดร้อยรัด 

เกี่ยวพันกันยุ่งเหยิง  มู่หยวนอวี๋จะรักษาตำแหน่งซื่อจื่อและชีวิตของ 

ตัวเองไว้ได้หรือไม่ เอาใจช่วยซื่อจื่อน้อยที่กำลังเติบใหญ่ไปด้วยกัน
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บทที่ 96

หลังจากเอาของไปส่ง มู่หยวนอวี๋ก็หวาดหวั่นอยู่สองวัน  

ถึงค่อยพบว่าคลื่นลมสงบดี ไม่มีเรื่องอะไรเกิดขึ้นทั้งสิ้น

หรือเป็นเพราะฮ่องเต้มีราชกิจรัดตัว เลยไม่มีเวลามาถือสากับลูกไม้ 

เล็ก ๆ น้อย ๆ ของนาง

นางจึงเริ่มวางใจ และยังคงไปเรียนเป็นปกติทุกวัน

เพียงแต่ว่าวันเวลาที่ไม่ได้พบหน้าจูจิ่นเซินค่อนข้างจะน่าเบื่อ  มี 

จูจิ่นเซินอยู่ด้วย นางก็มีเป้าหมายที่ชัดเจน นั่นคือพยายามสาดความรู้สึก 

อันดีใส่เขา และเดิมทีการอยู่กับเขาก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจอย่างหนึ่ง  เขา 

ไม่อยู่ นางก็ไม่ค่อยมีกะจิตกะใจจะพูดคุยกับคนในห้องสักเท่าไหร่ ต้องมา 

ฟังเสียงท่องบทเรียนเหมือนเสียงท่องคัมภีร์สิบรอบแล้วก็อีกสิบรอบ นางจึง 

มักจะใจลอยอยู่บ่อยครั้ง

คงเป็นเพราะนางเลือกข้างชัดเจนเกินไป จูจิ่นสวินรู้ว่าแย่งชิงตัวนาง 

กลับคืนมาไม่ได้ ตอนนี้จึงไม่ค่อยจะพูดคุยกับนางสักเท่าไหร่ ส่วนจูจิ่นยวน 

นั้นไม่รู้ว่ามีเป้าหมายอะไรถึงชอบมาชวนนางคุยเป็นประจำ มู่หยวนอวี๋จำ 

คำบอกของจูจิ่นเซินได้จึงรักษาระยะห่างกับจูจิ่นยวนอย่างมีมารยาท ไม่ได้ 

จงใจจะล่วงเกินเขา แล้วก็ไม่มีทางที่จะแสดงออกว่าอยากใกล้ชิดสนิทสนม 

ด้วยออกไป

จูจิ่นยวนเหมือนไม่รู้สึกรู้สา ยังคงแสดงท่าทีที่เป็นมิตรต่อนาง เรื่องนี ้
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มู่หยวนอวี๋ห้ามไม่ได้จึงต้องปล่อยเขาไป

ไม่นานนักนางก็ได้รับเทียบเชิญจากมู่จื่อจิ้ง

ในเทียบเชิญบอกว่าอีกสิบวันให้หลังจะมีงานเลี้ยงฉลองการหมั้นหมาย 

ระหวา่งนอ้งสามคีนหนึง่ของมูจ่ือ่จิง้กบัสวีไ่ทเ่จยี เซวยีนซานโหวรูว้า่มูห่ยวนอวี ๋

เรียนหนังสือร่วมกับสวี่ไท่เจีย ถือว่ามีความสัมพันธ์กับทั้งสองบ้านที่กำลัง 

จะดองเป็นญาติกัน หวังว่าถึงเวลานั้นมู่หยวนอวี๋จะมาเป็นแขกในงานเลี้ยง

มู่หยวนอวี๋ประหลาดใจมาก  วันรุ่งขึ้นตอนที่ไปโรงเรียนจึงลาก 

สวี่ไท่เจียออกมาถาม “พี่สวี่ ท่านจะหมั้นหมายแล้วหรือ ท่านช่างเก็บงำ 

ได้เก่งนัก ใกล้ถึงวันแล้วกลับไม่ยอมแพร่งพรายให้ใครรู้สักคำเดียว”

สวี่ไท่เจียกล่าวอย่างไร้ชีวิตชีวา “มีอะไรต้องพูด ก็แค่หมั้นเท่านั้น  

ใครบ้างที่ไม่ต้องผ่านเคราะห์นี้” 

น้ำเสียงนี้เหมือนคนแก่ยิ่งนัก

มู่หยวนอวี๋ชำเลืองมองเขา  “ท่านยังชอบคุณหนูรองตระกูลเหวย  

ถ้าไม่อยากหมั้นหมายกับแม่นางจากตระกูลของเซวียนซานโหว ทำไมถึง 

ไม่บอกที่บ้านแต่เนิ่น ๆ”

“เจ้าคิดว่าข้าไม่ได้บอกหรือไง” สวี่ไท่เจียหน้ามุ่ย “ข้าโวยวายจนบ้าน 

แทบแตก ท่านพ่อท่านแม่ก็ไม่ฟังข้า ครั้งนี้ขนาดท่านย่าของข้ายังไม่ยอม 

ยืนอยู่ข้างข้า...ข้ายังจะทำอะไรได้อีก องค์ชายก็ไม่ได้มาเรียน ไม่อย่างนั้น 

ข้าคงขอให้องค์ชายช่วยออกความคิดดี ๆ ให้ได้บ้าง”

มูห่ยวนอวีจ๋นคำพดู “องคช์ายถกูขงัอยูใ่นจวน ตวัเองยงัเอาตวัไมร่อด  

ท่านไม่คิดจะหาวิธีช่วยให้องค์ชายรอดพ้นจากสถานการณ์ยากลำบาก ยังจะ 

ให้องค์ชายเอาเวลาว่างมาแก้ปัญหาเรื่องของท่านอีกรึ”

เป็นเพราะไร้ซึ่งหนทางแล้วจริง  ๆ สวี่ไท่เจียถึงได้หลุดปากออกมา  

พอได้ยินประโยคนี้จากมู่หยวนอวี๋ เขาเองก็รู้ว่าตัวเองไร้เหตุผล จึงไม่พูด 

อะไรอีก ทำไหล่ลู่คอตกเหมือนคนที่ได้รับความเจ็บปวดทางอารมณ์มาอย่าง 

เต็มที่

“พี่สวี่  ท่านอย่าคิดว่าตัวเองไม่ได้รับความเป็นธรรมเลย  ตาม 

ความเห็นข้า ข้าว่าคุณหนูจากตระกูลของเซวียนซานโหวคนนั้นต่างหาก 

ที่ดวงซวย”
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ช่วงเวลาที่จูจิ่นเซินไม่อยู่นี้  มู่หยวนอวี๋กับสวี่ ไท่ เจียที่ เลือกข้าง 

องค์ชายรองก็สนิทสนมกันมากขึ้น มู่หยวนอวี๋ถึงได้กล้าพูดออกมาตรง  ๆ 

สวี่ไท่เจียตอบอย่างอัดอั้น  “เจ้ามันคนดีนักนี่  ก็เลยคิดว่าข้าเป็น 

กากเดนใช่ไหม ข้าถึงขนาดไปพูดกับแม่นางจวงด้วยตัวเองแล้ว นางกลับ 

บอกว่า  ไม่สนว่าในใจของข้าจะมีใคร  ขอแค่ตำแหน่งฮูหยินซื่อจื่อเป็น 

ของนางก็พอแล้ว”

“โอ้โฮ” มู่หยวนอวี๋เลิกคิ้ว “วีรสตรี” 

“นี่!” สวี่ไท่เจียโวยอย่างคับข้องใจ “พูดแบบนี้หมายความว่ายังไง  

เจ้าคิดว่าข้าชอบรึที่ในใจมีผู้หญิงคนหนึ่ง แต่ต้องแต่งงานกับผู้หญิงอีกคน  

เรื่องแบบนี้ข้าตัดสินใจเองได้เสียที่ไหน”

“ก็นั่นน่ะสิ แล้วท่านจะให้นางยกมือทาบอกเป็นลมให้ท่านดูอย่างนั้นรึ” 

สวี่ไท่เจีย “...” 

เขาลองจินตนาการภาพนั้นดูก็อดตกใจเองไม่ได ้ แบบนั้นคงยิ่งจัดการ 

ได้ยาก

มู่หยวนอวี๋ส่ายหน้า  อันที่จริงนางไม่คิดว่าสวี่ไท่เจียจะมีความรัก 

ที่ลึกซึ้งอะไรต่อคุณหนูรองตระกูลเหวย  เขากับเหวยเหยาก็แค่เคยเจอ 

หน้ากันไม่กี่ครั้ง ความรักที่ว่านั้นอยู่ในจินตนาการที่แสนงดงามและตื้นเขิน 

อย่างเดียวเท่านั้น คุณชายอย่างสวี่ไท่เจียเติบโตมาประหนึ่งดวงเดือนที่ถูก 

ห้อมล้อมด้วยดวงดาว ไม่เคยพบเจอกับอุปสรรค ต้องการอะไรก็ได้สิ่งนั้น  

พอไม่ได้มาครอบครองก็คิดว่าตัวเองถูกทำร้ายอย่างแสนสาหัส

ถึงอย่างไรมู่หยวนอวี๋ก็สอดมือไปยุ่งเรื่องครอบครัวของคนอื่นไม่ได้  

นางคิดแล้วปล่อยผ่านเลยไป พอถึงวันงานมงคลนางก็ไปร่วมงานเลี้ยง 

ในฐานะญาติมิตรของทั้งสองฝ่ายพอเป็นพิธีเท่านั้น

เวลาเดินไปข้างหน้า ผ่านไปได้ไม่นานก็มีงานมงคลอีกงานหนึ่ง

คืองานอภิเษกสมรสขององค์ชายใหญ่จูจิ่นจื้อ

ขุนนางทั่วราชสำนักเฝ้ารอวันนี้มานานหลายปี ในที่สุดก็สมปรารถนา  

พระชายาขององค์ชายใหญ่คือบุตรสาวของรองเจ้ากรมพิธีการ ได้ยินว่าเป็น 

สตรีเรียบร้อยอ่อนหวาน รูปโฉมงามสง่า งานมงคลขององค์ชายมีพิธีการ 
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ซับซ้อนยิบย่อย แต่จูจิ่นจื้อก็อายุไม่น้อยแล้ว ดังนั้นนับตั้งแต่วันที่คัดเลือก 

พระชายาจนถึงวันที่ทำพิธีแต่งงานจึงใช้เวลาแค่ประมาณครึ่งปีกว่าเท่านั้น

หลังจากได้ยินข่าวนี้มู่หยวนอวี๋ก็พอจะวางใจได้ ไม่ต้องร้อนใจคอยไป 

ขอร้องฮ่องเต้แทนจูจิ่นเซินอีก...มีงานแต่งของพี่ชายคนโต ถึงอย่างไรฮ่องเต้ 

ก็ต้องปล่อยตัวจูจิ่นเซินออกมากระมัง

มู่หยวนอวี๋นับวันเวลาที่ล่วงเลยผ่านไปในแต่ละวัน  กลัวว่าหาก 

นางทำตัวโอหังเกินไปจะทำให้ฮ่องเต้ไม่สบอารมณ์  ช่วงที่ผ่านมานี้จึง 

ไม่กล้าไปหาจูจิ่นเซินอีก เห็นว่ากาลเวลาผันเวียนเปลี่ยนจากฤดูร้อนไปเป็น 

ฤดูใบไม้ร่วง วันแต่งงานของจูจิ่นจื้อขยับเข้ามาใกล้มากขึ้นทุกขณะ ทว่า 

ทางฝ่ายของฮ่องเต้กลับไม่มีความเคลื่อนไหวแม้แต่น้อย

ใช่ว่าไม่มีใครเสนอให้ปล่อยตัวจูจิ่นเซินออกมา หัวหน้าสภาขุนนางเสิ่น 

ก็เคยไปขอร้องมาก่อน ลูกชายก็ยังดี ๆ อยู่ อีกทั้งยังไม่ได้ทำความผิดร้ายแรง  

เอาแต่ขังไว้อย่างนี้มันสมควรแล้วหรือ

ปิดประตูขังเขามานานเป็นครึ่งปีจนเขาไม่มีปฏิสัมพันธ์กับโลกภายนอก 

เลย นี่คือองค์ชาย แถมยังเป็นองค์ชายที่มีคุณสมบัติคู่ควรจะได้รับการ 

แต่งตั้งเป็นรัชทายาท หรือฮ่องเต้คิดจะจับเขาขังไว้ให้กลายเป็นคนไร้ค่า 

นับแต่นี้

เพียงแต่ว่าฮ่องเต้ยังคงยืนกรานเช่นเดิม “เรารู้ดีว่าทำอะไรอยู่ ตอนนี้ 

เอ้อร์หลางกำลังรักษาตัว  ต้องการความเงียบสงบ  รอให้หายดีเมื่อไหร่   

เราย่อมต้องปล่อยเขาออกมา”

แล้วเมื่อไหร่จะหายดีล่ะ

บอกตามตรง หัวหน้าสภาขุนนางเสิ่นไม่อาจมองเรื่องนี้ในแง่ดีนัก  

ภาพลักษณ์คนขี้โรคของจูจิ่นเซินฝังลึกอยู่ในใจผู้คน ทุกปีจูจิ่นเซินมักจะ 

ล้มป่วยอยู่หลายครั้ง พวกขุนนางต่างก็ชินชากันแล้ว หากมีครั้งไหนเจ็บป่วย 

ไม่มาก พวกขุนนางกลับจะแปลกใจเสียอีก

หากไม่เป็นเพราะจูจิ่นเซินมีสภาพร่างกายอ่อนแอเช่นนี้ ทำให้ฮ่องเต้ 

ยังไม่ตัดสินใจแต่งตั้งใคร ตำแหน่งรัชทายาทก็คงไม่ถูกเว้นว่างมาจนถึง 

ตอนนี้

ไม่ว่าจะแต่งตั้งองค์ชายพระองค์ไหน ถึงอย่างไรก็ควรถกเถียงกัน 
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ให้รู้คำตอบได้แล้ว

กล่าวมาถึงขั้นนี้ หัวหน้าสภาขุนนางเสิ่นรู้ว่าไม่ควรซักไซ้ต่อไปอีก  

เขาคงพูดไม่ได้ว่าจูจิ่นเซินไม่น่าจะหายดีได้หรอกกระมัง เขาจึงต้องเลี่ยง 

ประเด็นนี้  เปลี่ยนไปถามถึงปัญหาเรื่องอื่นอย่างละมุนละม่อมแทน  

“ฝ่าบาท พิธีอภิเษกสมรสขององค์ชายใหญ่ใกล้จะมาถึงแล้ว องค์ชายรอง 

เองก็อายุไม่น้อยแล้ว ก็ควรจะเตรียมการคัดเลือกพระชายาได้แล้วมิใช่หรือ”

ถึงแม้ว่าจูจิ่นเซินไม่ได้มีหน้าที่อะไรในงานแต่งงานของจูจิ่นจื้อ  เขา 

ออกมาไม่ได้ก็ช่างเถิด แต่หากเป็นเรื่องคัดเลือกชายาของตัวเขาเอง จะ 

ไม่ปล่อยเขาออกมาคงไม่ได้กระมัง

หัวหน้าสภาขุนนางเสิ่นถามเรื่องนี้ขึ้นมาก็ถือว่าเขาพยายามอย่างมาก 

แล้ว นอกจากไม่ได้บีบคั้นให้ฮ่องเต้พิโรธแล้ว พระองค์เองก็ไม่อาจหลีกเลี่ยง 

ปัญหาข้อนี้ได้

ฮ่องเต้ยังคงส่ายหน้าเหมือนเดิม “ขุนนางเสิ่น เจ้าคือขุนนางเก่าแก่ 

ที่อยู่ข้างกายเรามานาน เราเองก็จะพูดกับเจ้าอย่างชัดเจน สภาพร่างกาย 

ของเอ้อร์หลางในตอนนี้ แม้แต่นางกำนัลเรายังไม่กล้าส่งไปอยู่ข้างกายเขา  

ไหนเลยจะกล้าคิดเรื่องให้เขาแต่งภรรยา กลัวก็แต่ว่านั่นจะเป็นการเร่ง 

เอาชีวิตของเขาซะมากกว่า อีกอย่าง เขามีนิสัยรักสันโดษแบบนั้น เราเอง 

ก็ไม่รู้ว่าควรจะเลือกคนแบบไหนให้เขา หากไม่ได้ดั่งใจเขา ในอนาคต 

อาจเป็นเรื่องเป็นราวกันขึ้นมาอีก”

หัวหน้าสภาขุนนางเสิ่นหมดคำพูด เขาเป็นขุนนางเก่าแก่นั้นไม่ผิด  

คอยรักษาสมดุลระหว่างฮ่องเต้กับขุนนางนับร้อยมาหลายปี  เบื้องบน 

ต้องเอาใจ เบื้องล่างต้องสยบไว้ แต่เขาก็ยังไม่ค่อยเข้าใจความสัมพันธ์ 

ระหว่างฮ่องเต้กับจูจิ่นเซินสักเท่าไหร่ เขาเองมีชาติกำเนิดมาจากตระกูล 

ปัญญาชนผู้มากความรู้อย่างแท้จริง ในความคิดของเขา ผู้ปกครองกับ 

ขุนนาง  บิดากับบุตร  เป็นเรื่องที่สมเหตุสมผลตามหลักฟ้าดิน  แล้วไย 

เรื่องราวระหว่างกันจึงต้องวกไปวนมาให้ยุ่งยาก

จึงอดพูดไม่ได้ “ฝ่าบาท พระองค์จะไม่ให้องค์ชายรองมีพระชายา 

เพียงเพราะกลัวว่าจะเลือกคนได้ไม่ถูกใจเขาอย่างนั้นหรือพ่ะย่ะค่ะ”

ฮ่องเต้กล่าว “ไม่ใช่อย่างนั้น เพียงแต่อายุของเอ้อร์หลางก็ไม่ถือ 

10

ข้าก็เป็นสตรีเช่นนี้ ๓



6

ยุคสมัยแห่งธิดาอ๋อง เล่ม 3

ว่ามาก ต้าหลางอายุยี่สิบแล้วก็เพิ่งจะคัดเลือกชายา ให้เขารอไปอีกสองปี 

ก็ไม่เป็นไร”

หัวหน้าสภาขุนนางเสิ่นรู้สึกเหนื่อยใจอย่างมาก  คำพูดของฮ่องเต้ 

ฟังดูแล้วก็ไม่มีอะไรผิด แต่นั่นก็เป็นเพราะตัวของจูจิ่นจื้อมีปัญหาไม่ใช่หรือ  

ชาวบ้านทั่วไปจะมีสักกี่คนที่แต่งงานช้าถึงขนาดนี้ เอาคนที่มีปัญหาอย่างหนึ่ง 

มาเปรียบเทียบกับอีกคนที่มีปัญหาอีกอย่างหนึ่ง  แล้วผลลัพธ์จากการ 

เปรียบเทียบนี้จะปกติได้อย่างไร

“ฝ่าบาท...”

เขาพยายามจะโน้มน้าวอีกสักครั้ง ฮ่องเต้กลับโบกมือ “ขุนนางเสิ่น  

เจ้าไม่ต้องพูดแล้ว” ฮ่องเต้เอ่ยถ้อยคำเนิบช้า แฝงด้วยความหมายลึกล้ำ  

“รู้สึกขมขื่นเพราะความใจร้อน ทำอะไรหุนหันพลันแล่น เราเคยผ่านมาก่อน 

แล้ว ตอนนี้เรายินดีที่จะชะลอไว้สักหน่อย ก้าวย่างอย่างเชื่องช้าสักหน่อย  

ถึงอย่างไรก็ต้องดีกว่าทำผิดพลาด ตอนนี้เรายังมีกำลังวังชาแข็งแรง รอไหว  

พวกเจ้าไม่ต้องรีบร้อน”

หัวหน้าสภาขุนนางตะลึง เขาไม่รู้ความลับในครอบครัวของฮ่องเต้  

แต่ก็พอจะเข้าใจว่าทำไมฮ่องเต้ถึงได้กล่าวเช่นนี้...บุตรชายที่เกิดจากภรรยา 

เอกสองคน คนหนึ่งโง่ คนหนึ่งร่างกายอ่อนแอ...นี่เป็นปรากฏการณ์ที่ยาก 

จะพบเจอ หากจะมีความลับบางอย่างที่ไม่อาจแพร่งพรายซุกซ่อนก็ถือว่าเป็น 

เรื่องที่เข้าใจได้

จึงได้แต่ย้อนกลับไปเรื่องเดิม “ไม่พูดเรื่องคัดเลือกพระชายา แต่ 

องค์ชายรองก็ไม่ควรถูกขังตลอดไป ฝ่าบาทไม่กลัวว่าเขาจะเกิดความขุ่นเคือง 

บ้างหรือ พวกขุนนางก็อาจจะเกิดความกังขาอย่างเลี่ยงไม่ได้นะพ่ะย่ะค่ะ” 

ฮ่องเต้ไม่เห็นเป็นสำคัญ “ขุนนางเสิ่นคิดมากเกินไปแล้ว เอ้อร์หลาง 

นิสัยไม่ดี แต่สมองกลับปราดเปรื่องนัก เราจะจับเขาขังไปชั่วชีวิตด้วยเรื่อง 

เล็กน้อยแค่นี้หรือไร ไม่ช้าก็เร็วต้องปล่อยเขาออกมา ถ้าแค่นี้เขายังคิดไม่ได ้

ก็โง่เกินไปแล้ว”

หัวหน้าสภาขุนนางเสิ่น “...”

จับลูกชายขังแล้วยังจะให้อีกฝ่ายเข้าใจความนัยลึกซึ้งที่ซ่อนอยู่ด้วย 

ตัวเอง ถ้าไม่เข้าใจก็แสดงว่าเขาโง่ นี่มันตรรกะแบบใดกัน
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ก็ไม่แปลกที่ความสัมพันธ์ของสองพ่อลูกคู่นี้จะไม่ดีขึ้น

หัวหน้าสภาขุนนางเสิ่นบ่นอยู่ในใจอย่างไร้ความยำเกรง ก่อนจะยอม 

ถอยให้หนึ่งก้าว “ถ้าอย่างนั้นฝ่าบาทกำหนดระยะเวลาให้กระหม่อมได้ 

หรือไม่ สองปีให้หลัง”

เรื่องในครอบครัวของโอรสสวรรค์ก็คือเรื่องของบ้านเมือง ในฐานะ 

หัวหน้าสภาขุนนาง เขาจึงมีสิทธิ์ที่จะถามได้ถึงขั้นนี้

ฮ่องเต้คิดแล้วก็ตอบว่า “ไม่แน่นอน อยู่ที่ร่างกายของเอ้อร์หลางว่า 

เป็นอย่างไร”

หัวหน้าสภาขุนนางเสิ่นใจกระตุก “ความหมายของฝ่าบาทก็คือ เรื่อง 

แต่งตั้งรัชทายาท...” 

“พูดเรื่องนี้ตอนนี้ยังเร็วไป” ฮ่องเต้กลับส่ายหน้า “บ้านเมืองสำคัญ 

ที่สุด  เราจำเป็นต้องรับผิดชอบต่ออาณาประชาราษฎร์ ต้องรอบคอบ 

ระมัดระวังให้มาก”

“แต่หากยังแต่งตั้งผู้สืบทอดไม่ได้ เหล่าขุนนางก็ไม่อาจสงบใจลงได้...”

“รอให้เอ้อร์หลางออกมาแล้วก็มอบหมายงานให้พวกองค์ชายลอง 

ทำดูแล้วกัน”  ในที่สุดฮ่องเต้ก็ยอมรับปาก  “ดูผลงานพวกเขาแล้วค่อย 

ว่ากัน”

แม้ฮ่องเต้จะถ่วงเวลาไปอีกหลายปี แต่ก็ยังพอจะได้เก็บเกี่ยวผลกลับ 

มาบ้าง เมื่อฮ่องเต้กล่าวดังนี้ หัวหน้าสภาขุนนางเสิ่นก็พอจะมีคำอธิบาย 

ให้กับเหล่าขุนนางได้บ้าง พูดคุยจบ ขุนนางเสิ่นก็จากไปด้วยความจนใจ

มู่หยวนอวี๋ไปร่วมงานแต่งงานของจูจิ่นจื้อด้วยความผิดหวัง หลังจากนั้น 

ก็อยู่ว่างได้ไม่นาน เพราะงานเฉลิมพระชนมพรรษาครบสี่สิบพรรษาของ 

ฮ่องเต้มีตามมาติด ๆ 

นางมีความหวังอีกครั้ง รอคอยอย่างว่าง่าย ทว่าก็ต้องพบกับความ 

ผิดหวังอีกครั้ง

มีงานใหญ่สองงานติดกัน แต่จูจิ่นเซินก็ยังไม่ปรากฏโฉม คนทั่วไป 

มักจะขี้ลืม  ภาพความโดดเด่นของเขาในวันพิธีสวมกวานและเทศกาล 

หยวนเซียวเริ่มจางหายไปจากความทรงจำของผู้คน และนานวันเข้า จูจิ่นยวน 

10

ข้าก็เป็นสตรีเช่นนี้ ๓



8

ยุคสมัยแห่งธิดาอ๋อง เล่ม 3

กลับเข้ามาอยู่ในสายตาของทุกคน เพราะว่าเดิมทีชื่อเสียงของเขาก็ไม่เลว 

อยู่แล้ว แม้แต่จูจิ่นสวินผู้เป็นน้องชายซึ่งอายุยังน้อย  ก็กลับมาโดดเด่น 

สะดุดตาในช่วงเวลาสั้น ๆ 

คนที่แต่เดิมมองไม่เห็นความดีในตัวเขาก็เริ่มเปลี่ยนไปจับจ้องเขา

เมื่อเทศกาลหยวนเซียวผ่านไปอีกปีหนึ่ง หัวหน้าสภาขุนนางเสิ่น 

ย้อนนึกถึงเรื่องราวของปีที่ผ่านมา ขนาดเขาที่เป็นขุนนางคนสนิทยังอดสงสัย 

ไม่ได้ ฮ่องเต้คาดการณ์ได้ถึงสถานการณ์เช่นนี้หรือไม ่ ไม่รู้ว่าวันไหนจูจิ่นเซิน 

ถึงจะได้ออกมา รอเขาออกมา เผชิญกับสถานการณ์เสียเปรียบที่ต้องถูกคน 

มาทีหลังแซงหน้า เขาจะยังพลิกกระดานได้อีกหรือไม่

ท่ามกลางกระแสคลื่นความคิดของผู้คนมากมายที่ไหลบ่าไปในทาง 

เดียวกัน มู่หยวนอวี๋ถือเป็นคนหนึ่งที่เดินสวนกระแส

ขนาดวันฉลองวันเกิดของบิดา จูจิ่นเซินยังไม่ได้ออกมา เห็นได้ชัดว่า 

หากฮ่องเต้ยังไม่พอใจเขาก็ออกมาไม่ได้ มู่หยวนอวี๋ก็ไม่จำเป็นต้องสงวน 

ท่าทีอีก เมื่อเวลาผ่านพ้นไประยะหนึ่ง นางจึงเริ่มไปพูดคุยกับจูจิ่นเซิน 

ที่นอกกำแพงจวน เอาหนังสือหรือไม่ก็ของอย่างอื่นที่น่าสนใจไปมอบให้เขา

อันที่จริงแล้ว ลึก ๆ ในใจนางรู้สึกไม่ยอมแพ้ คนอย่างจูจิ่นยวนจะเอา 

อะไรมาเปรียบเทียบกับขาใหญ่ที่นางเลือกไว้  จูจิ่นเซินก็แค่ถูกขังเท่านั้น  

นางไม่เชื่อหรอกว่าถ้าเขาออกมาแล้วจะยังมีที่ให้จูจิ่นยวนเสนอหน้า!

ครั้งแรกที่มู่หยวนอวี๋ไปหาจูจิ่นเซินนั้นไม่มีใครรู้ แต่ภายหลังก็เริ่ม 

มีข่าวแพร่สะพัดออกไป ทว่าฮ่องเต้กลับไม่ได้ใส่ใจ คนอื่นก็ยิ่งไม่มีสิทธิ์ 

เจ้ากี้เจ้าการ เพียงแต่อดชำเลืองมองนางไม่ได้

ซื่อจื่ออ๋องจอมเผด็จการคนนี้ไม่รู้ประสาจริง  ๆ หรือว่ารู้ดีถึงได้ทำ 

เช่นนั้น

แน่นอนว่าไม่ใช่ทุกคนที่พากันเลือกข้างจูจิ่นยวน เพราะยังมีบุตร 

ภรรยาเอกอยู่ จูจิ่นยวนเป็นบุตรอนุภรรยาจึงนับว่ามีข้อเสียที่สำคัญ คน 

ส่วนใหญ่จึงยังรอสังเกตการณ์ องค์ชายอีกสามคนก็ยังมีคนคอยให้การ 

สนับสนุน

แต่เมื่อจูจิ่นเซินถูกคุมขังและฮ่องเต้ก็ยังไม่แสดงท่าทีชัดเจนอะไร 

ในตอนนี้ ต่อให้คนเลือกที่จะสนับสนุนจูจิ่นเซินก็ไม่มีทางไปมาหาสู่กับเขา 
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เพราะสะดุดตาเกินไป เท่ากับผูกตัวเองติดกับองค์ชายรอง ไม่เหลือหนทาง 

ที่จะไปเข้าพวกกับคนอื่นเลย

ด้วยเรื่องนี้มู่หยวนอวี๋ยังเคยได้รับจดหมายเตือนที่ส่งมาจากเตียน- 

หนิงอ๋อง

นางอ่านจบก็ฉีกทิ้งทันที รู้สึกว่าเตียนหนิงอ๋องนั่นแหละที่โง่ รู้ทั้งรู้ 

ว่านางเลือกข้างจูจิ่นเซินแล้ว ยังจะเตือนนางว่าสถานการณ์ไม่ดี อย่าทำตัว 

สนิทสนมกับจูจิ่นเซินมากเกินไป

กลางหิมะไม่ส่งถ่าน1 รอให้กลายเป็นผ้าปักดิ้นแล้วค่อยเพิ่มลาย 

ดอกไม้2 ถึงเวลานั้นยังจะมีพื้นที่ให้ปักดอกไม้ที่เป็นของนางอยู่อีกหรือ

แม้ว่านางจะไม่ได้พบหน้าจูจิ่นเซิน แต่ก็เชื่อมั่นในตัวเขามาโดยตลอด  

เพราะระหว่างที่ถูกกักขังเขาไม่ได้แสดงให้เห็นถึงอาการของคนที่จิตใจ 

แหลกสลาย  นางไปคุยเล่นกับเขา  ปลอบใจเขา  แต่เขาไม่พูดสักคำว่า 

ตัวเองไม่สบาย กลับยิ่งเป็นห่วงนางมากขึ้น กลัวว่านางที่อยู่ข้างนอกจะ 

ถูกคนรังแก

บอกตามตรง มู่หยวนอวี๋รู้สึกว่าหากเป็นอย่างนี้ละก็ ถ้าไม่เกิดเรื่อง 

เหนือความคาดหมาย รอวันที่จูจิ่นเซินได้ครองบัลลังก์แล้ว ต่อให้นางเป็น 

ขุนนางกังฉินก็ยังจะได้รับการอภัยจากจูจิ่นเซิน ต่อให้นางเปิดเผยความลับ 

ที่สำคัญที่สุดของตัวเองออกมา เขาก็น่าจะไว้ชีวิตนาง

ฤดูใบไม้ผลิผ่านไป ฤดูใบไม้ร่วงมาเยือนอีกครั้ง เวลาผ่านไปอีกหนึ่งปี

มู่หยวนอวี๋เคยชินแล้วที่จะไปพบจูจิ่นเซินทุก ๆ  สองเดือน ระยะเวลา 

ที่ไม่สั้นไม่ยาวนี้ดู เหมือนจะเป็นความถี่ที่ฮ่องเต้ยอมรับได้ แน่นอนว่า 

การพบกันระหว่างพวกเขา...มีกำแพงกั้นขวาง

พระชายาเตียนหนิงอ๋องส่งลิ้นจี่มาให้นาง  หนึ่งปีส่งมาหนึ่งครั้ง 

 1 มาจากสำนวนยื่นถ่านให้กลางหิมะ เปรียบเปรยถึงการให้ความช่วยเหลือกันในยาม 

ยากลำบาก

 2 มาจากสำนวนเพิ่มดอกไม้บนผ้าปักดิ้นที่สวยงาม เปรียบเปรยว่าทำสิ่งที่ดีอยู่แล้ว 

ให้ดียิ่ งขึ้นไปอีก  แต่เมื่ออยู่ ในบริบทนี้จะเห็นได้ว่าการเพิ่มดอกไม้บนผ้าดิ้นเป็นเหมือน 

การประจบเอาใจ แฝงความหมายในเชิงเสียดสี
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ยุคสมัยแห่งธิดาอ๋อง เล่ม 3

เพื่อช่วยให้นางหายอยาก

มู่หยวนอวี๋แบ่งครึ่งหนึ่งใส่กล่องอาหารเหมือนอย่างที่เคยทำ ตอนนี้ 

นางไม่จำเป็นต้องโยนหนังสืออีกแล้ว อ้อมผ่านกำแพงฝั่งที่คุ้นเคยเข้าไป  

ตรงนั้นจะมีคนเฝ้ารออยู่ เมื่อนางมาถึงก็จะไปบอกจูจิ่นเซิน

ครั้งนี้กลับกลายเป็นว่าเจอกับองครักษ์เสื้อแพรที่กำลังลาดตระเวน 

พอดี นางคุ้นเคยกับองครักษ์เสื้อแพรสองกลุ่มที่ผลัดเปลี่ยนกันลาดตระเวน 

ในที่แห่งนี้เป็นอย่างดี จึงคลี่ยิ้มและโบกมือทักทาย

นายหมู่คนนั้นกล่าวกับนางด้วยน้ำเสียงอย่างคนรู้สึกเสียดายอย่างยิ่ง  

“ซื่อจื่อ ทำไมท่านถึงยังมาตรงนี้อีกเล่า ประตูหน้าของจวนเปิดแล้ว เมื่อครู่ 

ฮ่องเต้เพิ่งจะมีพระบัญชายกเลิกคำสั่งปิดจวนขององค์ชายรองแล้ว หลังจากนี ้

พวกเราก็ไม่ต้องมาที่นี่อีกแล้ว”

เฮ้อ หลังจากนี้ก็จะไม่มีช่องทางทำรายได้เป็นกอบเป็นกำอีกแล้ว  

เพราะซือ่จือ่ทา่นนีใ้จกวา้งมาก เขาถงึไมไ่ดห้ลอกอกีฝา่ย แตร่บีบอกความจรงิ 

ทันที

มู่หยวนอวี๋ “...!”

นางไม่ได้เข้ามาทางประตูหน้าเลยไม่รู้เรื่องนี้ จึงหันตัวกลับแล้วออกวิ่ง 

ทันที
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บทที่ 97

กุญแจโซ่เหล็ก ที่คล้องประตูหลักถูกนำออกไปแล้ว

มู่หยวนอวี๋พุ่งตัวเข้าไปราวกับบิน  องครักษ์เสื้อแพรที่ยืนเข้าแถว 

อยู่สองฝั่งเตรียมจะถอยออก ไม่มีใครรั้งนางอีก องครักษ์บางนายมอง 

แผ่นหลังของมู่หยวนอวี๋ด้วยแววตาเจือความเลื่อมใส...นี่สมกับประโยค 

ที่ว่า เมื่อลมพายุพัดแรงจึงรู้ว่าหญ้าต้นไหนแข็งแกร่ง  ในยุคสมัยที่เต็ม 

ไปด้วยความโกลาหลวุ่นวาย ถึงได้มองออกว่าใครไม่ใช่ขุนนางผู้ซื่อสัตย์ 

ช่วงเวลาที่องค์ชายรองถูกขังไม่ใช่เวลาสั้น  ๆ คนที่ไม่ยอมหลบเลี่ยง 

การตกเป็นผู้ต้องสงสัย  ยอมเสี่ยงอันตรายมาที่นี่ก็มีแต่ท่านผู้นี้  แม้ว่า 

ใบหน้าจะเหมือนผู้หญิงไปสักหน่อย  แต่กลับมีนิสัยเข้มแข็งเด็ดเดี่ยว  

ไม่เสียแรงที่เป็นผู้สืบทอดของอ๋องนักรบสกุลมู่

ในเรือนหลัก จูจิ่นเซินเองก็เพิ่งได้รู้ข่าวนี้

คนข้างนอกถอยออกไปอย่างเงียบเชียบ  ไม่มีใครเข้ามาอ่านพระ- 

ราชโองการอะไรให้เขาฟัง แต่เพราะคนครัวที่ต้องไปรับวัตถุดิบทำอาหาร 

ที่หน้าประตูตามกิจวัตรประจำวันพบเข้า ถึงได้วิ่งตะบึงกลับมารายงานเขา 

อย่างกระท่อนกระแท่นวกวน 

จูจิ่นเซินที่ถือถ้วยยาอึ้งตะลึงไปครู่หนึ่ง

ตอนนี้เขารู้สึกเหมือนว่าไม่เป็นความจริง
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ยุคสมัยแห่งธิดาอ๋อง เล่ม 3

หลี่ไป่เฉ่าที่อยู่ด้านข้างเอ่ยเร่ง “องค์ชาย ทรงเหม่ออะไรอยู่ ยานี้ 

ไม่ว่าจะร้อนหรือเย็นล้วนส่งผลต่อฤทธิ์ของยา”

จูจิ่นเซินรู้สึกอิจฉาหลี่ไป่เฉ่ายิ่งนัก คนผู้นี้เรียกได้ว่าคลั่งวิชาแพทย์ 

โดยแท้จริง ไม่ว่ามรสุมหรือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายนอกก็ไม่อาจ 

ส่งผลกระทบต่ออารมณ์ของเขาได้เลย สิ่งที่เขาให้ความสนใจมีเพียงสิ่งที่รัก  

ซึ่งก็คือการรักษาคนเพียงอย่างเดียวเท่านั้น

คนเรามีชีวิตได้แบบนี้ก็ถือว่าไม่เสียแรงที่เกิดมา

แต่ตัวเขากลับอับจนหนทาง เกิดมาในตำแหน่งนี้ กลับมีเรื่องราว 

มากมายที่ไม่อาจเป็นไปตามความต้องการ และเมื่อประตูใหญ่บานนี้เปิดออก  

เรื่องราววุ่นวายเหล่านั้นก็จะเข้ามาพัวพันกวนใจเขาอีกครั้ง

แน่นอนว่าไม่ใช่ทุกอย่างที่ทำให้เขารำคาญใจ

ตอนที่จูจิ่นเซินวางถ้วยยาลงก็เห็นเรือนกายในชุดสีครามพุ่งเข้ามา 

เหมือนสายลมพัด

ความรู้สึกในก้นบึ้งของหัวใจเขาส่งผ่านมายังดวงตาซึ่งฉายแววรอยยิ้ม 

จาง ๆ ออกมาอย่างเป็นธรรมชาติ

รอยยิ้มนั้นเหมือนระลอกคลื่นที่กระเพื่อมขยายออกไป พอมู่หยวนอวี๋ 

เขา้ประตมูากข็ยายไปทัว่ใบหนา้ของเขา ราวกบัวา่ถกูอะไรบางอยา่งจดุประกาย 

ให้สว่างไสว

“องค์ชาย!”

ประตูหลักห่างจากเรือนหลักไม่ใกล้เลย อีกทั้งมู่หยวนอวี๋ยังวิ่งอ้อม 

มาจากทางกำแพงอีกฝั่งหนึ่ง เหงื่อจึงโซมศีรษะ แก้มแดงปลั่ง นางเอามือ 

เท้ากรอบประตู หอบหายใจพลางมองประเมินจูจิ่นเซิน

ความรู้สึกแรกคือความไม่คุ้นเคย

ก็แค่เวลาสองปีกว่า  ๆ หน้าตาของจูจิ่นเซินไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไร 

ไปมาก สาเหตุที่สำคัญที่สุดก็คือความแตกต่างทางด้านบุคลิกของเขา

คนอื่นยิ่งถูกคุมขังยิ่งหมดคุณค่า แต่เด็กหนุ่มที่เป็นโรค  ม.  2 กลับ 

แตกต่างจากทุกคน  กลายเป็นว่ายิ่งถูกขังก็ยิ่งเปลี่ยนมาเป็นอ่อนโยน 

และสำรวมมากขึ้น...ไม่ถูกสิ ตอนนี้ไม่ใช่เด็กหนุ่มแล้ว  จูจิ่นเซินยืนอยู่ 

กลางห้องโถง ตอนนี้เป็นช่วงหน้าร้อนพอดี เขาสวมเสื้อผ้าตัวบาง แม้ว่า 
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ซีพั่นฉา

ตอนที่ถูกขังจะไม่ได้พบเจอใคร ทว่าเขาก็ยังคงแต่งกายมิดชิดเป็นระเบียบ 

เรียบร้อยเหมือนเมื่อก่อน แต่มีอยู่อย่างหนึ่งที่แตกต่างจากในอดีตอย่าง 

สิ้นเชิง เขาไม่ได้ผอมบางอีกแล้ว

เขาไม่ได้มีหน่วยก้านเฉกเช่นเด็กหนุ่มผอมแห้งอีกแล้ว ระหว่างที่เขา 

เดินมาหานาง เห็นได้ชัดว่ามีพลังของบุรุษแฝงเร้นอยู่บ้างแล้ว

ส่วนสูงของเขาไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากนัก ตอนที่ถูกกักตัวเขาก็อายุ 

สิบแปดปีแล้ว คนที่เปลี่ยนคือมู่หยวนอวี๋ นางเปลี่ยนจากอายุสิบสี่มาเป็น 

อายุสิบหก เป็นช่วงเวลาที่ส่วนสูงเพิ่มเร็วที่สุด แม้ว่าในตอนนี้ที่นางมอง 

จูจิ่นเซินก็ยังจำเป็นต้องเงยหน้าขึ้นเล็กน้อย แต่ไม่ต้องแหงนหน้าเหมือน 

เมื่อก่อนอีก 

และนี่อาจเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้นางรู้สึกไม่คุ้นเคย

จูจิ่นเซินที่อมยิ้มน้อย  ๆ  เดินเข้ามาใกล้มากขึ้นเรื่อย  ๆ มู่หยวนอวี๋ 

ยื่นมือออกไปหาเขา เขาลังเลเล็กน้อย ก่อนจะยื่นมือข้างหนึ่งมาให้นาง...

ทั้งสองกระชับมือกัน

มู่หยวนอวี๋ออกแรงกระชากเขาเข้าหาตัว

รอยยิ้มในดวงตาของจูจิ่นเซินเปลี่ยนมาเป็นความตะลึง เขาถลาไป 

ด้านหน้า เกือบจะถูกกระชากออกไปนอกประตู โชคดีที่ยื่นมือข้างหนึ่งไปยัน 

กรอบประตูได้ทัน ถึงหยุดร่างตัวเองให้ยืนนิ่งได้

“องค์ชาย ท่านดีขึ้นมากแล้วจริง ๆ ด้วย”

มู่หยวนอวี๋มองไปที่หน้าอกเขาแวบหนึ่งด้วยสีหน้าอารมณ์ดีอย่างมาก  

“ไม่ถูกข้าดึงล้ม เห็นได้ชัดว่ายาที่กินไปไม่เสียเปล่า กล้ามเนื้อก็เพิ่มขึ้นมา 

ไม่น้อย”

จูจิ่นเซิน “...”

ท่าทางของเขาในตอนนี้เท่ากับกักตัวมู่หยวนอวี๋ไว้ระหว่างแขนของเขา 

กับกรอบประตู

ดวงตาของมู่หยวนอวี๋ยังคงหยีโค้ง และท่าทางก็เหมือนว่าจะยื่นมือ 

มาสัมผัสหน้าอกของเขาอยู่ทุกเมื่อเพื่อพิสูจน์ว่ากล้ามเนื้อหน้าอกของเขา 

ตึงแน่นแข็งแรงจริงหรือไม่

จูจิ่นเซินรีบหลับตาลง พยายามควบคุมตัวเองให้ดึงมือกลับมา
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ยุคสมัยแห่งธิดาอ๋อง เล่ม 3

ขนาดองครกัษเ์สือ้แพรทีเ่ฝา้อยูห่นา้ประตยูงัรบัรูถ้งึนำ้ใจของมูห่ยวนอวี ๋

ที่ไม่เคยทอดทิ้งเขา แล้วเขาจะไม่รู้ได้อย่างไร เดิมทีเขายังปล่อยให้ตัวเอง 

คิดเพ้อเจ้อเหลวไหลตามใจตัวเองอยู่บ้าง  แต่สองปีมานี้ เขาตัดสินใจ 

แล้วว่าจะฝังความคิดนี้ไว้ให้ลึกสุดใจ จะไม่ปล่อยมันออกมาหยามเกียรติ 

มู่หยวนอวี๋อีก

ในชีวิตคนเรากว่าจะได้เจอกับสหายที่จริงใจสักคนหนึ่งช่างเป็นเรื่อง 

ยากเย็นแสนเข็ญ เขาอยากให้ความสัมพันธ์นี้ขยายออกไปนานเท่านาน 

มากกว่าจะถูกทำลายลงด้วยความปรารถนาส่วนตัว

เขาก้าวถอยไปด้านหลัง

มู่หยวนอวี๋ค่อยโล่งอก

อะแฮ่ม ข่าวที่ประตูใหญ่ถูกเปิดมาถึงอย่างกะทันหัน นางดีใจมาก 

ถึงได้คิดเล่นอะไรแบบนี้ แต่พอกระชากตัวเขาเข้ามาหาจริง ๆ เมื่อเรือนกาย 

ที่สูงเพรียวของเขาโอบล้อมเข้ามา นางก็สัมผัสได้ว่านี่คือบุรุษที่โตเต็มวัยแล้ว  

ความแตกต่างระหว่างชายหญิงชัดเจนมากเป็นพิเศษ

มู่หยวนอวี๋จึงได้แต่ใช้ฝีมือด้านการแสดงแสร้งทำเป็นว่าไม่มีอะไร 

เกิดขึ้น ได้แค่มองตรงสาบเสื้อของเขาเท่านั้น ไม่กล้าเงยหน้ามองสูงมาก 

กว่านี้

หลี่ไป่เฉ่าเดินมาถลึงตาใส่นางหนึ่งที ทำลายบรรยากาศอันคลุมเครือ 

ลง “ซื่อจื่อ ท่านควรจะออมแรงสักหน่อย กว่าที่ข้าจะรักษาองค์ชายมาได้ 

ถึงขั้นนี้ไม่ใช่เรื่องง่าย”

มู่หยวนอวี๋ปรับอารมณ์กลับมาเป็นปกติอีกครั้ง ยิ้มน้อย ๆ และเอ่ยว่า  

“ข้ารู้หนักเบา ไม่มีทางทำให้องค์ชายสะดุดล้มหรอก ตอนที่อยู่ข้างนอก 

ข้าถามองค์ชาย องค์ชายมักจะบอกว่าดีทุกอย่าง ข้าไม่มั่นใจก็เลยต้องลอง 

ทดสอบดู”

จากนั้นก็ค้อมตัวกุมมือคารวะเขา “สองปีมานี้ลำบากท่านผู้เฒ่าแล้ว  

ท่านช่างมีฝีมือยอดเยี่ยมจริง ๆ”

หลี่ไป่เฉ่าลูบเคราสีขาวโพลนที่เป็นระเบียบของตัวเอง “ก็ไม่ได้ลำบาก 

อะไร ก่อนหน้านี้ข้าไม่เคยมีโอกาสได้รักษาคนที่อ่อนแอตั้งแต่อยู่ในครรภ์ 

มาก่อน ตอนนี้ก็ถือว่าได้ประสบการณ์ใหม่  ไม่ถือว่าเสียเวลาของข้าไป 
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อย่างเปล่าประโยชน์...เจ้ามองอะไร”

มู่หยวนอวี๋จ้องเคราของเขาอย่างสงสัย “ท่านผู้เฒ่า ท่านคงไม่ได้ 

ตัดเคราเองหรอกกระมัง”

ตอนที่นางพาหลี่ไป่เฉ่าเดินทางจากอวิ๋นหนานมาถึงเมืองหลวง เคย 

ใช้ชีวิตร่วมทางกันอยู่พักหนึ่ง  แล้วก็ใช่ว่าจะไม่เคยส่งองครักษ์ไปดูแล 

หลี่ไป่เฉ่า แต่ก็ไม่เคยเห็นเคราของเขาเป็นระเบียบราวกับว่าผ่านการตัดเล็ม 

อย่างประณีตขนาดนี้มาก่อน

นี่ไม่เหมือนตัวตนของหลี่ไป่เฉ่า เป็นเหตุให้นางรู้สึกไม่คุ้นเคยตั้งแต่ 

แรกเห็น 

“ผลงานชิ้นเอกขององค์ชายท่านนี้” หลี่ไป่เฉ่าได้ยินคำถามก็ตอบ 

เสียงขุ่น “ไม่เคยเห็นคนป่วยที่ไหนบงการยันหมอที่รักษาตัวเอง ให้ตาย 

เถอะ”

“ฮ่า ๆ!”

มู่หยวนอวี๋หัวเราะอย่างอดไม่อยู่ นางหันหน้าไปมองจูจิ่นเซิน โรค 

รักความสะอาดของเขานี้ ขนาดการแต่งกายของหมอก็ยังไม่เว้น!

ความรู้สึกคุ้นเคยกลับมาหานางอีกครั้งในทันที บรรยากาศกระอัก- 

กระอ่วนเมื่อครู่นี้หายวับไป  นางก้มลงมองตัวเองแล้วยิ้มมองจูจิ่นเซิน  

“องค์ชาย ข้าคงไม่มีอะไรที่ขัดหูขัดตาท่านกระมัง”

จูจิ่นเซินยิ้ม “ไม่มี”

ทว่าเขากลับลอบถอนหายใจ แล้วคิดถึงถ้อยคำที่มาจากความรู้สึก 

จริง ๆ ว่า มีสิ ทั้งหมดนั่นแหละ

เวลาสองปี นอกจากจะทำให้มู่หยวนอวี๋สูงขึ้นไม่น้อยแล้ว อย่างอื่น 

ก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากนัก แต่เพราะว่าตัวสูงขึ้น นางจึงดูผอมลงอีก  

ความงดงามอ่อนหวานของเครื่องหน้าทั้งห้าก็ยิ่งชัดเจน ดวงตาฉายแวว 

เจิดจรัสมีชีวิตชีวา แทบจะไม่มีอะไรแตกต่างจากที่เขาจินตนาการเอาไว้... 

เขาหวังว่ามู่หยวนอวี๋จะมีหน้าตาเหมือนผู้ชายมากขึ้นสักหน่อย แต่ทุกครั้ง 

ที่พยายามนึกภาพมู่หยวนอวี๋ขณะที่พูดคุยกันผ่านกำแพง ก็มักจะขยายภาพ 

ของมู่หยวนอวี๋จากความทรงจำตัวเองเสมอ

เมื่อพบว่าจินตนาการกลายมาเป็นความจริง เห็นมู่หยวนอวี๋พูดคุย 
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แยม้ยิม้ เหน็มูห่ยวนอวีโ๋คง้ตวัคำนบัหลีไ่ปเ่ฉา่ดว้ยทา่ทางสงา่งาม รวมไปถงึ... 

เมื่อครู่นี้ตอนที่ดึงเขาเข้าใกล้ จนร่างของเขาแทบจะกดทับมู่หยวนอวี๋

ราวกับว่าเวลาทุกขณะกำลังร่ายคำสาปใส่เขา  ร้อยรัดเขาเอาไว้   

สลักร่องรอยหวานชื่นเคล้าความขมขื่นไว้ในส่วนลึกของหัวใจเขา

ช่างเถิด ได้แค่นี้ก็ดีมากแล้ว 

เขาเลิกดิ้นรน ปล่อยให้ตัวเองอยู่ในหลุมต่อไป ตอนนี้เขาแค่ต้อง 

ควบคุมตัวเองไม่ให้ดึงมู่หยวนอวี๋ลงมาก็เท่านั้น

“เข้ามานั่งข้างในเถอะ  เหงื่อออกเต็มหน้า  ดีแต่ทำตัวเหลวไหล”  

จูจิ่นเซินหมุนตัวเดินเข้าไปข้างในพลางเอ่ยปากสั่งหลินอัน “ไปบอกให้คน 

ยกน้ำมาหนึ่งอ่าง”

หลนิอนัรบัคำเสยีงดงักอ่นจะพดูกลัว้หวัเราะ “พอซือ่จือ่มา บรรยากาศ 

ก็ครึกครื้นเลย”

หลินอันกำลังจะเดินออกไปข้างนอก  แต่มู่หยวนอวี๋นึกขึ้นได้จึง 

เรียกเขาไว้ “ข้าเอาลิ้นจี่มาให้ อยู่บนรถยังไม่ทันเอาลงมา เจ้าถือโอกาส 

ไปบอกให้องครักษ์ข้าเอาลงมาเลยแล้วกัน”

หลินอันรับคำแล้วเดินออกไป ส่วนมู่หยวนอวี๋เดินตามจูจิ่นเซินเข้าไป 

ในห้อง มองประเมินไปรอบด้าน ข้าวของเครื่องใช้แทบไม่มีอะไรต่างไปจาก 

เมื่อสองปีก่อน นางนั่งลงริมเตียงเตา ลูบคลำเบาะรองนั่ง “สีซีดหมดแล้ว  

ควรจะเปลี่ยนได้แล้ว”

ฮ่องเต้ก็เหี้ยมพอตัว บอกว่าจะจับคนขังก็ขังจนยุงสักตัวบินเข้ามา 

ไม่ได้ แค่ไม่เข้มงวดเรื่องอาหารและเสื้อผ้า 

มู่หยวนอวี๋เงยหน้าถามจูจิ่นเซิน “ใช่แล้ว องค์ชาย ท่านควรเข้าวัง 

สักรอบกระมัง” นางคิดแล้วก็พูดแบบคนที่หน้าบานเป็นกระด้ง “ออกไป 

คราวนี้คงทำให้คนตกใจกันเป็นแถว”

จูจิ่นเซินกลับไม่แสดงสีหน้าสะใจอะไร  เพียงแค่ตอบรับง่าย  ๆ  ว่า  

“อืม”

มู่หยวนอวี๋มองเขาแวบหนึ่ง รู้สึกว่าเขาเหมือนจะสุขุมและใจเย็น 

มากขึ้น ข้อนี้ตอนที่คุยกันผ่านกำแพงยังไม่รู้สึกได้อย่างชัดเจนนัก นาง 

แค่รู้สึกว่าเขาอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นยังไม่เคยปริปากบ่นแสดงความ 
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ไม่พอใจ  ก็ถือว่าเรียนรู้ที่จะอดทนข่มกลั้นมากพอแล้ว แต่วันนี้ เมื่อได้ 

พบหน้ากันจริง  ๆ สัมผัสความสงบเยือกเย็นต่อหน้า จึงแน่ใจได้มากขึ้น

นี่ไม่ใช่เรื่องแปลก เพราะเดิมทีความฉุนเฉียวของจูจิ่นเซินก็มีสาเหตุ 

มาจากอาการป่วยที่รุมเร้า  แต่ตอนนี้อาการของเขาดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด  

เมื่อร่างกายแข็งแรงขึ้น กินอะไรก็อร่อย นอนก็หลับสบาย ไม่ว่ามองอะไร 

ก็สบายหูสบายตามากขึ้น

กลับกลายเป็นนางต่างหากที่ต้องคอยเก็บมือเก็บไม้

เดิมทีเวลาอยู่กับจูจิ่นเซินนางไม่เคยต้องกังวลเรื่องใด อยากจะดึง 

ชายแขนเสื้อของเขาก็ดึง อยากจะกุมมือเขาก็กุม ก็เพราะไม่เคยมองเขา 

เป็นเด็กหนุ่ม  ตอนนี้บุคลิกสูงส่งไร้มลทินของเขายังคงอยู่  แต่กลับมี 

กลิ่นอายของความเป็นผู้ใหญ่ กลิ่นอายของบุรุษเพิ่มเข้ามา

มู่หยวนอวี๋ไม่รู้ว่าจะวางตัวอย่างไรในบรรยากาศแปลกใหม่เช่นนี้

ยังดีที่รอไม่นาน ขันทีที่ได้รับคำสั่งให้ไปตักน้ำก็เดินเข้ามา มู่หยวนอวี ๋

จึงวักน้ำขึ้นมาล้างหน้า รอจนนางเช็ดหน้าเรียบร้อย หลินอันก็กลับมา แถม 

ยังพาแขกมาด้วย

จูจิ่นยวน

เขาเองก็อาศัยอยู่ในจวนสืออ๋องเหมือนกัน อยู่ใกล้กับเรือนของ 

องค์ชายรองมากที่สุด ย่อมรู้ความเคลื่อนไหวของที่นี่ในเวลาไม่นาน วันนี้ 

โรงเรียนหยุดสอน เขาเองก็ไม่ได้ไปเรียน เมื่อรู้ข่าวจึงรีบรุดมาทันที

หลินอันอัดอั้น เหลือทน  ระหว่ างทางที่ เดินมา  แม้จะถูกถาม  

หลินอันก็จงใจไม่พูดถึงสถานการณ์ที่แท้จริงของจูจิ่นเซิน เอาแต่ตีหน้าเศร้า  

เมื่อจูจิ่นยวนเห็นสีหน้าของหลินอันจึงรู้สึกสงบลงได้ไม่น้อย  ทั้งยังเอ่ย 

ปลอบใจหลินอันสองสามคำ ทว่าเมื่อจูจิ่นยวนเลิกผ้าม่านขึ้น มองเห็นพี่ชาย  

ลูกตาของเขาก็แทบจะถลนออกมาจากเบ้า

แม้ว่ ามู่หยวนอวี๋จะไม่ได้ เห็นหน้าของจูจิ่นเซิน  แต่ก็ ได้คุยกัน 

ผ่านกำแพงเป็นระยะ  จึงพอจะสัมผัสได้ถึงการเปลี่ยนแปลงทางจิตใจ 

ของจูจิ่นเซิน แต่จูจิ่นยวนกลับห่างเหินกับจูจิ่นเซินอย่างแท้จริง เมื่อพบ 

กับความไม่คาดคิดเช่นนี้จึงยืนอึ้งอยู่ตรงหน้าประตู แม้แต่จะพูดทักทาย 

ก็ยังพูดไม่ออก
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หลินอันกลั้นยิ้มแก้มตุ่ย กอดกล่องอาหารเดินผ่านเขาเข้าไปในห้อง 

เงียบ ๆ 

มู่หยวนอวี๋ลุกขึ้นถวายคำนับ “องค์ชายสาม”

จูจิ่นยวนเหมือนสะดุ้งตื่นจากฝัน จากนั้นก็รู้สึกเหมือนหัวใจถูกราด 

ด้วยน้ำมันร้อน ๆ 

เผาไหม้จนปวดแสบปวดร้อน

ไม่นึกเลยว่า...เจ้าคนขี้โรคจะมีวันที่อาการดีขึ้นได้จริง ๆ!

ใช่ว่าจูจิ่นยวนไม่มั่นใจในตัวเอง หาไม่แล้วในช่วงเวลาสองปีที่ผ่านมา 

เขาก็คงไม่อาจหาญแสดงความสามารถของตัวเองออกมาอย่างเต็มที่ ลงทุน 

ลงแรงไปมากขนาดนั้น ในอดีตเขามักจะถูกเสียนเฟยโน้มน้าวให้ใช้พี่ชาย 

มาขับเน้นประกายของตัวเอง ตอนนั้นเขาอายุยังน้อย จิตใจยังไม่แข็งแกร่ง 

มากพอ จึงมักจะถูกจูจิ่นเซินใช้วาจาเราะรายตอกกลับจนอกสั่นขวัญผวา 

จนเป็นเหมือนเงาดำมืดอยู่ภายในใจ ทำให้ครั้งแรกที่เขาได้เห็นจูจิ่นเซิน 

ในรูปลักษณ์ของบุรุษเต็มตัว  เงาดำนั้นก็ยิ่งเข้มข้น ยิ่งหนาหนักถาโถม 

เข้ามากลบทับเขาอีกครั้ง

“น้องสามมาแล้ว” จูจิ่นเซินกวาดตามองจูจิ่นยวนแล้วสั่งให้หลินอัน 

จัดหาที่นั่ง

ท่ามกลางอารมณ์ริษยา มีความหวาดผวาเพิ่มเข้ามาในใจของจูจิ่นยวน 

อีก...จูจิ่นเซินไม่เคยพูดจาอ่อนโยนกับเขาเช่นนี้มาก่อน เกรงว่าตอนที่เข้ามา 

เขาคงปกปิดอารมณ์ตัวเองได้ไม่ดีนัก แต่อีกฝ่ายกลับยังพูดแบบนี้ ท่าทาง 

ใจกว้างพร้อมให้อภัย ช่างเหมือนพี่ชายคนหนึ่งจริง ๆ 

แต่ตัวเขาที่เป็นน้องชายกลับไม่ได้รู้สึกปลาบปลื้มที่ได้รับความเมตตา 

อันไม่คาดฝันนี้เลย
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